
  
 
Kunstuur in de klas 
Kunst in beweging – kinetische 
kunst 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VMBO bovenbouw 
 
Samengevat 
Kunstwerken zijn vaak voorwerpen die stil 
staan. Soms is beweging juist heel belangrijk. 
Dit heet ‘kinetische kunst’. Jean Tinguely 
maakte in de 20e eeuw bewegende beelden 
van metaal. Joost Conijn bouwt vliegtuigen en 
andere voertuigen. Theo Jansen laat zijn 
strandbeesten dansen in de wind bij de zee. 
Daan Roosegaarde zorgt met technologie dat 
je bij zijn ontwerpen zelf iets in beweging 
kan zetten. 
 
Vakgebied 
Beeldende vakken, CKV 
 
Kernbegrippen 
Grenzen verkennen- vervoer- structuur- 
technologie- innovatie- materialen- kinetische 
kunst 
 
Examenprogramma 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma VMBO: 
- BV/K/7 Beschouwen - eigen werk, reflectief 
(9. relatie eigen beeldend werk en beeldend 
werk van anderen) 
- BV/K/8 Beschouwen - werk van anderen, 
reflectief (10. functionaliteit, aspecten van de 
voorstelling, vormgeving en culturele en/of 
kunsthistorische context van kunstwerken 
benoemen en toelichten) 
Thema context: Beweging 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Kunstuur in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog 
meer video’s over allerlei onderwerpen over 
kunstenaars en kunststromingen, zoals ‘hoe 
worden vliegtuigen gemaakt?’. 
 
Antwoorden 
1 C, 2 B, 3 A, 4 Door de warmte van je hand. 5 
Om na te denken over de toekomst, over hoe 
de wereld eruit gaat zien. Bijvoorbeeld 
oplossingen bedenken voor duurzaamheid of 
opwekken van energie. 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Hoe komen de beelden van Jean Tinguely in 
beweging? 
A Vanzelf 
B Doordat iemand het in beweging zet 
C Kan allebei 
 

 
 
2 Waarom wilde Joost Conijn een vliegtuig 
bouwen en daarmee vliegen? 
A Hij wilde graag naar Afrika en had geen geld 
voor een vliegticket 
B Hij wilde laten zien dat hij dat wel kon, terwijl 
iedereen dacht dat het niet zou kunnen 
C Hij vond het te ver rijden met zijn 
zelfgebouwde auto 
 
3 Waar kijkt kunstenaar Theo Jansen eerst 
goed naar voordat hij zijn strandbeesten 
maakt? 
A Hoe het lichaam van een mens of dier 
beweegt 
B Hoe de wind staat 
C Of de buizen wel sterk genoeg zijn 
 
4 Waardoor gaat de ‘bloem’ van Daan 
Roosengaarde open? 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 Wat vindt Daan Roosegaarde een belangrijke 
rol voor een kunstenaar? 
 
 
Bron: Deze video is een bewerking van het 
programma Kunstuur van AVRO/TROS. De video 
is mede mogelijk gemaakt door NTR, AVRO en 
ARTtube. 
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